8 onsdag den 2. september 2015

Sidste chance
for Tour de Vest

Bordtennis
i shoppingcenter
Brøndby Bordtennis
Club indtager
Glostrup Shoppingcenter på lørdag

Det er ved at være sidste udkald, hvis du skal
være med i dette års Tour de Vest. Løbet afholdes på søndag fra klokken 11, med start på
Glostrup Torv

SPORT. Brøndby Bordten-

GLOSTRUP. Første start går
klokken 11, og det er borgmester John Engelhardt (V),
der sender alle ryttere afsted.
Arrangørerne håber selvfølgelig på godt vejr og masser af
tilskuere, der kan være med
til at sende rytterne godt af
sted.
De første godt fem klometer kører deltagerne i hver distance i samlet ﬂok, til løbet
bliver givet frit på den anden
side af motorvejen ved Risby.
Rytterne får følge af race
marshalls og servicebiler på
70 og 120 km distancen.
Dem, der vil cykle den korte

hyggerute på 25 km, må nøjes med at følge skiltene.
Online tilmeldingen lukker på fredag klokken 20.00,
men har man ikke noget
imod at betale lidt ekstra,
kan man tilmelde dig både
lørdag og søndag i Glostrup
Shoppingcenter.
Lørdag
klokken 10-16 og søndag
klokken 8-10.30.
Det er også i Glostrup
Shoppingcenter, man skal
hente sit start nummer og
chip. Det skal også i ovennævnte tidsrum. Man ﬁnder
Tour de Vest standen midt i
JEH
centret.

nis Club stiller borde op i
Glostrup Shoppingcenter
lørdag den 5. september.
Der vil være opvisningskamp af nogle af elitespillerne, der til daglig spiller
divisionsbordtennis.
Efter opvisningskampen
er alle velkommen til at deltage i en ”rund-om-bordet”
turnering med præmie.
Man kan også komme
forbi og deltage i konkurrencen om at gætte antallet
af bordtennisbolde. Man er
også velkommen til at få en
snak med trænerne og høre
mere om Brøndby Bordtennis Club.
HLA

Den 25. august blev der kørt La Vuelta på Vestegnen.
Blandt deltagerne var Jens Veggerby, tidligere verdensmester. Foto: Mikkel Bonnesen

Tidligere
cykelverdensmester:

Når vi har fået lycratrøjen på er vi alle ens
Tidligere verdensmester Jens Veggerby måtte
nøjedes med tredjepladsen i motionsløbet La
Vuelta på Vestegnen. Men placeringerne var
heller ikke det vigtige

Der er Tour de Vest på søndag. Foto: Sportsaktiviteter.dk
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GLOSTRUP. Mens de pro-

fessionelle tramper rundt
nede i La Vuelta i Spanien,
blev der kørt en mere overskuelig udgave på dansk
grund. La Vuelta på Vestegnen blev for andet år i træk
kørt i ﬂot vejr tirsdag den
25. august, og cirka 80 deltagere med og uden psykiske vanskeligheder kørte af
sted, da løbet blev skudt i
gang ved Psykiatrisk Center
Glostrup.
En af rytterne var den
tidligere verdensmester
Jens Veggerby, som kørte
i det halvstore felt hele
vejen,og ikke lagde mærke
til, at der var nogle psykisk
sårbare i gruppen:
- Det fortæller mig, at
cyklingen er for alle, tynd,
tyk, høj og lav. Når vi er på
cyklen og har fået lycratrøjen på, så er vi alle ens.
Jeg tror på, at der brug for
mere af den her slags. Når vi
sidder derude, er der jo ingen, der ved, hvem der fejler
hvad, der snakker vi jo bare,
siger Jens Veggerby

NATURENS DAG
Den 13. september kl. 11.00 - 15.00

Cafe A i Glostrup
Udpluk af vores Menukort:
HUSETS BRUNCH 49,A’s CLUB SANDWICH Frokost 49,- / Aften 59,CAFÉ A BURGER Frokost 49,- / Aften 59,WOK MED KYLLING Frokost 49,- / Aften 59,CÆSAR SALAT Frokost 49,- / Aften 59,-

Og husk på, at vi har GRATIS SALATBAR til alt mad.

Åbent alle dage 10-22!

www.cafe-a.dk
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Stærkt til sidst

Glostrup · Hovedvej 140 · 2600 Glostrup · Tel. 4343 0290
Og vi har også åbent hos:

VÆRDI

KUPON

Medbring denne kupon og få en gratis Caffee Latte eller Irish Coffee
for hele selskabet, der bestiller mad fra vores Frokost eller Aften Menu.

Café A · Amger Centret (1. sal)
Reberbanegade 3 · 2300 København S · Tel. 3232 7339

§

gron.guide@glostrup.dk - telefon 43 23 63 64

Café A · City 2 (rød indgang)
Hveen Boulevard · 2630 Taastrup
Café A · Amager Strand
Strandlodsvej 35 · 2300 København S · Tel. 3258 8035

Klip værdikuponen ud
og medbring
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Café A · Flintholm
Dirch Passers Allé 17 · 2000 Frederiksberg

Spis på Café A og få en gratis
Caffe Latte eller Irish Coffee efter maden!
Værdikuponen gælder
i resten af 2014 og i 2015

Løbet er arrangeret af
Shared Care på Vestegnen,
Vestegnens Bike Club,
Dansk Arbejder Idrætsfor-

bund og Danmarks Cykle
Union med hjælp fra nogle
arbejdssomme frivillige.
Selvom mange nød turen i eget tempo, blev der
også kørt stærkt til sidst.
Dagens hurtigste mand
kom fra Ishøj og vandt den
lange rute på 55 kilometer
foran blandt andet Jens
Veggerby, der måtte nøjes
med tredjepladsen.
Bagefter sagde Jens Veggerby om løbet:
- De ville køre ræs, så det
gjorde vi her til sidst. Der
var et par af drengene, som
kørte rigtig godt, jeg kunne
sagtens mærke, at de kunne
træde til. Den der vindermentalitet, som jeg kunne
mærke, beviser jo også, at
de er nogle overlevere.

Præmier på spil
På dagen blev der også
trukket lod om en cykel,
som Vestegnens Bike Club
havde stillet til rådighed,
ligesom der var mange
lodtrækningspræmier fra
Arbejdernes Landsbank.
Arrangørerne satser nu på,
at løbet er blevet en fast tilbagevendende begivenhed
på Vestegnen.
HLA

BRØNDBY KOMMUNE
INFORMERER

Og vi åbner meget snart nye caféer
i Herlev, Ordrup og på Østerbro!

Rettelse - KOMMUNALBESTYRELSESMØDE
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PRÆSENTERER:

FEDE FINN & FUNNY BOYZ
LØRDAG 12. SEPTEMBER KL. 14:00
PÅ GLOSTRUP TORV

Næste møde i kommunalbestyrelsen er onsdag den
16. september 2015 kl. 17.00. Mødet holdes i Rådhusets mødesal. Der er adgang for tilhørere fra kl. 16.55.
Dagsorden til mødet kan ses i Rådhusets forhal, på
kommunens biblioteker og på hjemmesiden www.
brondby.dk fra mandag den 14. september.

NÅR HUKOMMELSEN SVIGTER
– 4 eftermiddage kl. 16-18 med demens som tema 2015
I MØLLESALEN PÅ GILDHØJHJEMMET
BRØNDBY MØLLEVEJ 25 / 2605 BRØNDBY

(Vi har tidligere fejlagtigt skrevet at næste møde
¿QGHUVWHGGHQVHSWHPEHU

TILMELDING TIL PRØVER I DANSK
FOR SELVSTUDERENDE VOKSNE UDLÆNDINGE

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter tilbyder prøver
på alle 3 danskuddannelser.
Tilmelding skal ske senest d. 7. september 2015.
Tilmelding og betaling kan ske via vores hjemmeside:
www.vestegnenssprogcenter.dk
eller på en af vores adresser
- Skolevej 6, 2600 Glostrup
- Ved Stationen 7, 2770 Kastrup
Som selvstuderende koster prøven 1.265 kr.
De skriftlige prøver afholdes fra kl. 9.00:
Prøve i Dansk 3:
Prøve i Dansk 2:
Prøve i Dansk 1:

NDE

Tirsdag den 17. november 2015
Onsdag den 18. november 2015
Torsdag den 19. november 2015
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De mundtlige prøver finder sted i perioden 4.-16. december
2015. De endelige datoer er endnu ikke fastlagt.
Hvis du vil søge dansk statsborgerskab, skal du have gennemført Prøve i Dansk 2 med karakteren 2 i gennemsnit.
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter afholder
informationsmøde for selvstuderende om prøverne i uge 40.
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21. sept. Overlæge Eva Bjerregaard, Glostrup fortæller om demens og udredning
5. okt.

Jurist Dorte Palm Mortensen fortæller om juridiske dilemmaer, fuldmagt, værgemål mm

5. nov.

En pårørende, Kaj Nielsen, fortæller om at leve sammen med en som har demens
Præst Lis Withøft fortæller om krise og sorg

30.nov. Ergoterapeut Mette Søndergård holder oplæg om aktiviteter hjemme og i plejebolig for
mennesker med demens

VESTEGNENS SPROG- & KOMPETENCECENTER

WWW.GANGIDANMARK.NU

Afdeling Glostrup. Skolevej 6. 2600 Glostrup
Afdeling Kastrup. Ved Stationen 7. 2770 Kastrup

Tilmelding er ikke nødvendig til arrangementerne
Mvh. Demenskonsulenterne i Brøndby Kommune

